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A fejlesztés célja egy iparban is alkalmazható érintésmentes nyomatékmérő szenzor 

megalkotása volt. A piacon kapható optikai szenzorok vagy nagyon drágák, vagy ha 

olcsók, akkor pontatlanok. Az alkalmazott elv az optikailag anizotróp anyagok 

kettőstörésén alapult. Mintául a reflexiós feszültségvizsgálati módszerek szolgáltak. Mivel 

bevonatot nem sikerült szereznünk, ezért rugalmas csövet (plexi) használtunk a 

kísérletekhez. Nyomaték hatására a csőben feszültség keletkezett, amit mérni tudtuk. 

Készítettünk berendezést kis és nagy nyomatékok mérésére is.  

A mérési eredményekkel sikerült az elméletet igazolni. A berendezés elvileg mérésre is 

használható. Ipari mérésre még nem alkalmazható, de továbbfejlesztéssel lehetőségünk 

lesz egy újszerű és olcsó nyomatékmérő szenzor megalkotására, amely akár ipari 

környezetben is működne.   

A tanulmány foglalkozik az elméleti alapokkal, bemutatja az eddigi elvégzett fejlesztési 

munkát, mérési eredményeket ismertet, kitekintést nyújt a lehetséges gyakorlati 

megvalósításokra kis és nagy nyomatékok esetén, illetve a továbbfejlesztés lehetőségeivel 

is foglalkozik. 
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The aim of the development was to create a contactless torque sensor, which can be used 

in the industry.  The optical sensors available on the market are very expensive, or in the 

case of cheap ones they are incorrect. The principle applied was based on the 

birefringence of the optically anisotropic materials. The experiments made are similar to 

the reflexive stress analysis. Photoelastic coating was not available, so a flexible tube 

(perpexglass) was used for the experiments.  When torque was applied, stress had arisen 

in the tube, which could be measured. Device was made for small and large torque 

measurements. 

The measurement results verified the applied theory. It is verified that in principle the 

device can be used for measurements. It is not yet suitable for industrial application, but 

with further developments a new and cheap sensor would be available, which can be used 

in the industry too.  

This study deals with the theoretical basics, gives overview of  the development up to 

now, presents measurement results, explains possible practical realizations for small and 

large torques, and also proposes possibilities for further developments.  
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Bevezetés 
 

A nyomatékmérő szenzorokat sok helyen használják: fejlesztésnél, tesztelésnél, 

termelésben és oktatásban egyaránt. Az általánosságban használt erő és nyomatékmérő 

szenzorok a közvetett mérés elvét alkalmazzák. Ekkor egy rugalmas elem nyomaték 

hatására történő alakváltozását mérik Legelterjedtebb megvalósítás a nyúlásmérő bélyeg. 

 A módszer több problémát is felvet. Nehézséget jelent a mért jel forgó tengelyről történő 

elvezetése (a csúszógyűrűk súrlódási vesztesége kedvezőtlenül befolyásolhatja a mérést) 

és a mért jel digitalizálása (zajok, ill. linearitási hibák) is. További problémát jelent, hogy 

kis nyomatékok esetén az alaptestek mérete alig párszorosa a bélyeg hosszának, így akár 

20%-os nyúlás-különbségek is lehetnek a bélyeg két vége között. [13] 

Léteznek azonban érintésmentes nyomatékmérési megoldások is, amelyek leggyakrabban 

optikai vagy mágneses elven működnek. 
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Érintésmentes nyomatékmérő szenzorok 
 

Az optikai elven működő szenzornál a LED fényét egy kollimátor lencse gyűjti össze. A 

fényt két darab detektor érzékeli. A detektorok, a kollimátor és a LED egymáshoz képest 

fix helyzetben vannak. A lencse és a detektor között két egymáshoz képest elmozduló 

lencse található (az egyik a bemenő, a másik a kimenő tengelyre szerelve). Mindkét 

tárcsán rés van. Ha a tárcsák egymáshoz képest elmozdulnak, akkor a lyuk takarásba 

kerül. A takarás arányos a nyomatékkal. Ilyen szenzorokat alkalmaznak járműveknél a 

kormányzás és a fékezés segítésére.[11] 

 

 

1. ábra: Optikai nyomatékmérő szenzor [18] 

 

Hasonló elven működik a [4] irodalomban található szenzor. A kimenő és a bemenő jelet 

egy rugalmas tengellyel kötötték össze. Két réssel vagy lyukakkal ellátott tárcsa található 

egymással szemben. Nyomaték hatására ezek elmozdulnak egymáshoz képest és a bezárt 

szög arányos a nyomatékkal. 

 

2. ábra: Tárcsák lehetséges kialakításai [4] 
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Forgó tengelyen mért nyomatékra volt olyan kísérlet is, ami hasonló elven működött, mint 

a jelen tanulmányban tárgyalt fejlesztés. Egy LED és egy fénydióda közé egy polarizátort 

és egy analizátort raktak. Ha a két polárszűrő elmozdul egymáshoz képest, akkor a fény 

intenzitása megváltozik. [10] 

 

 

3. ábra: Polárszűrős optikai nyomatékmérő szenzor [10] 

 

 Olyan megoldás is létezik, amikor az adó és a vevődióda között egy fényáteresztő közeg 

van (pl. optikai kábel). Nyomaték hatására megváltozik a közeg átviteli iránya, ezáltal a 

diódába bejutó fény mennyisége. A diódába bejutott fény mennyiségét egy jelfeldolgozó 

alakítja nyomatékkal arányos jellé. [5] 

 

 

4. ábra Fényáteresztő közeggel működő nyomatékmérő szenzor [5] 

 

 

Kis nyomatékok mérésére alkalmazható a következő elv. A szenzor egy kereszt alakú, 

nagyon érzékeny rugóval működik. Nyomaték hatására a rugó deformálódik. Ezt a 

változást egy háromszögeléses lézeres optikai szenzorral érzékeljük. [14]   
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Cedrat Technologies egy új elven működő szenzort mutatott be 2010 májusában. A 

szenzor egy torziós átalakítóból és egy távolságmérő érzékelőből áll. A torziós átalakító 

egy rugalmas test a tengelyre kötve. Az átalakító lineáris mozgássá alakítja a 

szögelfodulást, amelyet a távolságmérő szenzor érzékel. A távolságmérő szenzor a 

nyomatéknak megfelelő jelképet ad. Ezt a szenzort CTS Pegueot és Citroen autókhoz 

tervezték. [2] 

 

 

5. ábra: Új technológiával működő érintésmentes nyomatékmérő szenzor [2] 

 

Léteznek mágneses elven működő nyomatékmérő szenzorok, melyeknél a mágneses 

fluxus változását mérik, amely arányos a nyomatékkal. Ilyen szenzorokat alkalmaznak 

versenyautókban és repülőgépekben. [12] 

 

 

6.  ábra: Mágneses elven működő nyomatékmérő szenzor [12] 
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Fizikai alapok [3], [9] 

 

Polarizált fény 

 

A polarizált fény olyan fénysugár, amely adott síkban rezeg. A kettőstörés az a jelenség, 

amikor a polarizálatlan beeső fénysugár felbomlik két egymásra merőleges sugárra. Az 

egyik fénysugár követi a fénytörés törvényét, a másik nem. Brewster törvénye szerint a 

fény 100%-osan polarizált, ha a visszavert és a megtört sugár éppen egymásra 

merőlegesek.  

 

7.  ábra: Polarizáció jelensége [3] 

 

A jelenség oka anyagok anizotrópiája. Ha bármely vizsgálati tulajdonság függ a vizsgálat 

irányától az anyagot anizotrópnak, ellenkező esetben izotrópnak nevezzük. Anizotrópok 

az egykristályos anyagok, feszültséges üvegek és műanyagok. Izotrópok a szabályos, 

köbös kristályok és a rendezetlen halmazok, mint például folyadékok, üvegek, polimerek, 

krisztallit szerkezetű anyagok. Az optikai anizotrópián alakul a folyadékkristályos 

kijelzők működése. 

 

Kettőstörés 
 

A kettőstörő anyagok két különböző törésmutatóval rendelkeznek, a fény ezekben az 

irányokban különböző sebességgel halad. Abban az esetben, ha a két sugár anizotróp 

közegben utat tesz meg, az eltérő sebesség miatt nem egyszerre érkeznek az út végére, 

hanem az egyik lemarad. A lemaradást retardációnak nevezzük és kifejezhetjük mm-ben, 

de kezelhetjük fáziskésésként is és ekkor radianban mérjük. 
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8.  ábra: Kettőstörés jelensége [3] 

 

A kettőstörés jelenségének vizsgálatát és a retardáció mérését a polariszkóp teszi lehetővé. 

mérés során a polariszkóp kétféle fajtáját használjuk. Az egyik a lineáris polariszkóp, 

amelynek fő részei: monokromatikus fényforrás, két lineáris polarizátor. A másik a 

cirkuláris polariszkóp, amely még két hullám-negyed lemezt is tartalmaz. A fényforrástól 

távolabbi polarizátort analizátornak nevezik.  

 

 

9.  ábra: Reflexiós polariszkóp [15] 

 

Feszültségoptikai vizsgálatoknál a két polárszűrő közé helyezzük a vizsgálandó mintát. 

Ahol az anyagban anizotrópia van, kialakul a retardáció, a kilépő fény mindenféle rezgési 

síkot tartalmaz, így olyat is amilyen az analizátor áteresztési iránya. Tehát ahol feszültség 

van, ott megvilágosodik a minta. 
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10.  ábra: Reflexiós polariszkóp felépítése [3] 

 

A retardáció és a relatív retardáció 

 

Vegyünk egy polariszkópot és forgassuk el a polarizátort az analizátor tengelyéhez képest 

φ szöggel. Legyen a polarizátorra eső fény intenzitása   , a polarizátor után a fény 

intenzitása   , az analizátor utáni fény intenzitása   . A térerő a polarizátor után   , az 

analizátor után   . 

Az ideálisnak feltételezett analizátor az              egyenlet szerint engedi át a fényt. 

A fény intenzitása az amplitúdó négyzetével arányos, ezért 

  
  
 
           

 

  
                                                             

, amiből kifejezhető Malus törvénye: 

        
                                                                      

 

Legyen a polarizátorba helyezett minta vastagsága b, a főfeszültségek irányai X, Y, ez 

utóbbi irányokba eső relatív nyúlások   ,   , a fénysebességek   ,   , a törésmutatók   , 

  , továbbá a fénysebesség c, a polarizált fény vektorának vonatkoztatási (függőleges) 

tengellyel bezárt szöge α, az X főiránynak vonatkoztatási tengellyel bezárt szöge β. Ekkor 

felírható a retardáció: 

    
 

  
 

 

  
                                                             

A törésmutató változása arányos a relatív nyúlások megváltozásával: 
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K: anyagjellemző, nyúlásoptikai állandó 

Az egyenletbe helyettesítve kapjuk a feszültségoptika alapegyenleteit. 

átvilágításnál: 

                                                                                   

visszaverődéses vizsgálatnál: 

                                                                                    

Írjuk fel a retardációhoz tartozó fáziskülönbséget (Δφ), majd vezessük be a színrend vagy 

relatív retardáció (M) fogalmát: 

   
 

 
     

 

  
 

 

  
 
  

 
     

 

   
 

 

   
                                  

      
 

  
 

 

  
                                                      

Tapasztalati tény, hogy rugalmas alakváltozási állapot esetén egyrészt az optikai és 

mechanikai főirányok megegyeznek, másrészt a két fénysugár között létrejövő 

fáziskülönbség a fény terjedésére merőleges síkban (a modell síkjában) arányos a 

főfeszültségek különbségével, az arányosságot a feszültségoptikai állandó (S) adja meg: 

  
 

 
                                                                                

  
  

 
                                                                             

A vonatkoztatási tengellyel α szöget bezáró polarizált fény felbomlik a főirányokra és 

ezen főirányokban különböző sebességgel halad, így más lesz a térerő is: 

                                                                                

 és 

                                                                                  

Vegyük az X és Y irányú komponensek időfüggvényét és vegyük figyelembe az Y irányú 

komponens R késését. 

               
 

 
                                                      

                                                                                   

Az analizátoron átjutó fény térerőssége úgy kapható, hogy képezzük   és   analizátor 

tengelyére vett vetületeit, majd ezeket irány szerint összegezzük. 
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Felhasználva a korábban bevezetett fáziskésést: 

                                                                  

Az analizátoron két esetben nem jut át fény: 

Ha α=0 és β=k(π/2) (k=0, 1, 2, …) fennállnak. Ez azt jelenti, hogy a főfeszültségi irányok 

egybeesnek a polariszkóp tengelyével. Ezek az izoklin vonalak. Az izoklin vonalakat a 

polarizátor és az analizátor szinkron forgatásával (minta forgatásával) kaphatjuk. 

A másik eset, ha a fázisdifferencia a két polarizált fénysugár között 2π-nek a többszöröse 

(Δφ =k2π, k=0, 1, 2, …) 

A korábban tárgyalt egyenletekből: 

     
  

 
                                                                     

Az egyenlet azt mutatja, hogy ahol a főfeszültségek különbsége állandó, a retardáció is 

állandó feltéve, hogy b=konstans. Ezekből a pontokból álló vonalakat izokróm 

vonalaknak nevezzük, melyek a főfeszültség különbségek szintvonalai.  

A fény intenzitása az analizátor után: 

    
                 

  

 
    

                                            

 

 

11.  ábra: Intenzitás-relatív retardáció diagram különböző szögállásoknál 
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Feszültségoptikai vizsgálatoknál alkalmazott modellanyagok 

 

Feszültségoptikai vizsgálatokra olyan átlátszó műanyagok vagy üveg alkalmas, melyeket 

lineáris feszültség-nyúlás és lineáris nyúlás-kettőstörés jellemez. Az alkalmazott anyagok 

lehetnek kemény műanyagok (poliészter gyanták, epoxi gyanták) és lágy műanyagok 

(uretán gumik). Az alábbi táblázat néhány anyag feszültségoptikai és szilárdságtani 

jellemzőit mutatja.  

 

 

1. táblázat: Feszültségoptikai vizsgálatoknál alkalmazott anyagok [9] 

 

Reflexiós feszültségvizsgálat 
 

Az általunk elvégzett kísérletben átmenő fény helyett visszavert fényt alkalmaztunk. 

Reflexiós vizsgálatoknál a prototípus felületére vékony (0,5-3 mm vastag), kettősen törő 

lineárisan rugalmas réteget ragasztanak. Vagy a prototípus felülete vagy a ragasztó anyaga 

fényvisszaverő. A legújabb kettősen törő bevonatok folyékonyak és így fel lehet fújni a 

vizsgálandó felületre. Ennek előnye hogy bármilyen alakú felületre könnyen fel lehet 

vinni a bevonatot. Ilyen például a Vishay PL-8 folyadéka[16].  

A megvilágítás során a fény átmegy a bevonaton, majd visszaverődik. A prototípust az 

eredeti viszonyok között terhelve a bevonat torzításmentesen átveszi a prototípus felületi 
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alakváltozását, mely a reflexiós polariszkópban észlelhető és mérhető kettőstörést hoz 

létre. 

 

12.  ábra: Bevonat készítése feszültségoptikai vizsgálatokhoz (balra) [15] és a 

reflexiós feszültségvizsgálat elvi berendezése [9] 
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Nyomatékmérő szenzor fejlesztése 
 

A fent említett elvet alkalmaztuk a szenzor megtervezésén. Mivel nem tudtunk bevonatot 

szerezni (nehéz beszerezni hozzá a tanusítványt), ezért fotoelasztikus tulajdonsággal 

rendelkező csövet használtunk helyette. A tengely elcsavarodásakor az anyagban 

feszültség keletkezett, amit mérni tudtunk. A tengely szolgált tükröző felületként. A 

berendezés elvi vázlata az alábbi ábrán látható. 

incident   polarized

light   beam

T T

EmitterReceiver

Polarizer

photoelastic

coating

 

13.  Ábra: Berendezés elvi vázlata [8] 

Az elektrooptikus résznél építettünk egy mini reflexiós polariszkópot. A polariszkópban 

vörös LED-et és PIN fotodiódát alkalmaztunk. A polárszűrők drágák, ezért a polarizátort 

és az analizátort egy régi zsebszámológépből szereltünk ki. A kapcsolási rajz a 15. ábrán 

látható. 

 

14. ábra: Az elektrooptikai rész kapcsolási rajza 
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Ellenállást nem kellet berakni a vevő diódával sorosan, ugyanis a nyitóirányban 

előfeszített dióda I rétege egy előfeszítési áramtól függő ellenállás [1]. 

 

15.  ábra: Nyitóirányban előfeszített PIN dióda helyettesítő kapcsolási rajza [1] 

 

A az adó és vevő dióda elhelyezésénél el kellett döntenünk, hogy a tengelyhez képest 

axiális vagy radiális irányba helyezzük. Végül axiálisan helyeztük el, ugyanis olyan 

esetben a visszaverődés után több fény jutott a vevődiódába, ahogy ez a 17. ábrán látható. 

 

16. ábra: Fény visszaverődése axiális (balra) és radiális állás esetén 

Tervezéskor a relatív retardációból számítottuk ki a méréstartományt. (18) képletből jól 

látszik, hogy terheléskor a minta mikor sötétedik el és mikor világosodik (maximum 

helyeknél világosodik).  

 Mérni akkor lehet a legjobban, ha az intenzitás maximális, tehát             =1. Ez 

akkor teljesül ha α és β különbsége 45
o
.  

A képlet ebben az esetben a következőre módosul: 
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Nekünk csak az első világosodásig kell mérnünk. Az ábrából jól látható, hogy a függvény 

az elején nem lineáris. Lineáris működés érdekében feltettük, hogy          . A 

függvénynek 0,5-nél van a maximuma, ami az első megvilágosodás. 

 

 

17.  ábra: Intenzitás-relatív retardáció diagram első periódusa 

 

Ha átrendezzük a képleteket, akkor ki tudjuk számítani a lineáris szakaszon mérhető 

nyomatékokat.  

Tiszta csavarás esetén a főfeszültségek különbsége megegyezik a csúsztató feszültség 

kétszeresével (Mohr kör átmérője): 

                                                                                   

Ekkor a relatív retardáció: 

  
  

 
                                                                                

Csavarás esetén a keletkező feszültség: 

  
   

  
                                                                                 

ahol    
   

  
 kör és    

   
    

  

  
 körgyűrű keresztmetszet esetén. 

R: sugár (semleges száltól mért távolság) 

Mivel a fény az egész keresztmetszeten áthalad, ezért a csúsztató feszültségek számtani 

átlagával (közepes csúsztató feszültség) kell számolnunk tervezéskor. 
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A képleteket átrendezve: 

  
  

  
                                                                                    

és 

    
           

     
                                                                           

 

A (25) és (26) képletekből ki tudjuk számítani a különböző relatív retardációkhoz tartozó 

feszültségeket és a nyomatékokat.  

 

 

Kis nyomatékok mérésére alkalmas berendezés 

 

Kis nyomatékok mérésénél elhagytuk a nagy merevségű tengelyt és egyetlen rugalmas cső 

szolgált mérő és kapcsoló elemként is. A berendezés elvi vázlata a 19. ábrán látható.  

T T

coupling+measuring

 

18.  ábra: Kis nyomatékok mérésére alkalmas berendezés elvi vázlata [8] 

 

A kísérletként többféle anyagot is kipróbáltunk. Először plexi csővel kísérleteztünk, de a 

nagy feszültségoptikai állandó miatt nem alkalmas kis nyomatékok mérésére. Később 

poliuretán csővel sikerült a kísérlet. Ha változtattuk a terhelést változott a feszültség is. 
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A 20. ábra mutatja a konstrukciót. 

 

19.  ábra: Kis nyomatékok mérésére alkalmas berendezés megvalósítása 

 

 

A kísérlet közben több problémába ütköztünk.  

Problémát jelentett, hogy a szenzor érzékeny külső hatásokra (fény, mechanikus). A 

zavaró fényhatásokat ki lehet küszöbölni burkolással vagy modulációval.  

A zavaró mechanikus hatásokat (elsősorban rezgéseket) pedig pontos szereléssel lehet 

csökkenteni. 

 Nem ismertük a cső gyártás utáni feszültségeit sem. Ezt a problémát feszültségmentes cső 

alkalmazásával tudtuk kiküszöbölni. 

Problémát jelenthet az anyag öregedése, kúszása. A kúszás miatt a szenzor egy hét múlva 

már nem biztos, hogy ugyanazt méri ugyanolyan beállításokkal. 

 A legnagyobb problémát a reflexióból adódó hibák okozták. Kicsi volt a görbületi sugár, 

ezért a fény visszaverődés után minden irányba szétszóródott (a 20. ábrán láthatóan), csak 

a töredéke jutott a fotodiódába.  

 

20. Ábra: A fény visszaverődése kis (balra) és nagy (jobbra) görbületi sugarakon 
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 A konstrukcióval csak nagyon pontos beállítások és a külső zavaró hatások teljes 

kiküszöbölése esetén lehetne nyomatékot mérni, ezért inkább csak a jelenség bemutatására 

alkalmas a berendezés. 

A probléma elhárítására egy átmenőfényes konstrukció ötletét is felvetettük. Ezzel a 

konstrukcióval ki tudjuk küszöbölni a reflexióból adódó hibákat. Egy kb. 2 mm vastag 

poliuretán fóliát középen és a szélein megfogunk. Ha a középső tengelyt megcsavarjuk a 

fóliában feszültség ébred. A berendezés elvi vázlata a 22. ábrán látható. 

 

21. ábra: Átmenőfényes konstrukció elvi vázlata 

 

Végeselem program segítségével megnéztük, hogy egy 30 mm átmérőjű, 1 mm 

vastagságú középen 5 mm-es lyukkal rendelkező tárcsát terheltünk 10 Nmm csavaró 

nyomatékkal. A feszültségek az alábbi ábrán láthatók. 
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22. ábra: Feszültségeloszlások a hártya felületén 

 

 

 

23.  ábra: Feszültségi főirányok a hártya felületén 
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Az ábrából jól látszik, hogy a főfeszültségek 45
o
-os szöget zárnak be egymással, tehát a 

polarizátor és analizátor szögét is így kell beállítani. Ugyanakkor az is látszik, hogy a 

feszültség a keresztmetszet mentén változik, ami a szenzor beállítását nehezíti, mivel 

nagyon pontosan kell beállítani. A maximális csúsztatófeszültség 0,4439 Mpa volt. Ekkor 

m értéke: 

  
     

   
   

        
  

                  

Ez azt mutatja, hogy a szenzor érzékeny. Ugyanakkor ekkora terhelést a hártya már nem 

bír el. Sajnos szilárdságtani problémák és a hártya nehéz beszerezhetősége miatt a 

konstrukciót nem sikerült megépíteni. Megoldást az eredeti konstrukció pontos beállítása 

és megfelelő anyag választása jelenti.    

 

Nagy nyomatékok mérésére alkalmas berendezés 
 

Nagy nyomatékok mérésérére plexit alkalmaztunk. A plexi csak mérő elemként szolgált, 

egy kisebb keresztmetszetű tengellyel együtt vitte át a nyomatékot. A berendezés elvi 

vázlata a 26. alábbi ábrán látható. 

 

 

24.  ábra: Nagy nyomatékok mérésére alkalmas berendezés elvi vázlata 

 

Az első konstrukció esetén a nyomatékot egy csavar és egy kar segítségével tudtunk 

kifejteni. A kísérlet nem sikerült. Problémát okozhatott, hogy a plexi és a tengely nem 
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mozdultak együtt, nem sikerült elég nyomatékot kifejteni (mivel rövid volt a kar), 

valamint lehetséges, hogy a kifejtett nyomaték a csapszeg nyírására fordítódott.  

 

25.  ábra: Nagy nyomatékok mérésére alkalmas berendezés első prototípusa 

 

Kiszámoltuk, hogy ennél a konstrukciónál mekkora lehetett a relatív retardáció. Feltettük, 

hogy 200 N erővel terheltük a 130 mm-es kart. Ekkor a nyomaték: 

                            . 

Az anyagállandók: 

                     

               

           

A méretek az alábbi ábrán láthatók: 

 

26. ábra: A számításhoz szükséges adatok 

 

Továbbá feltettük, hogy a plexi együtt forog a vassal. 

A plexire jutó nyomaték kiszámítható a képletből. 
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A plexi csúsztató rugalmassági modolusza: 

       
      

          
 
       

       
        

 

   
 

Másodrendű nyomatékok: 

     
   

    
   

  
 
                  

  
            

       
   

    
   

  
 
                  

  
             

A plexire ható nyomaték: 

                                                                                       

       

            
 

     

        
                                                                       

     
              

            
                                                                        

           
              

            
          

        
            

                                

          

                           

            
                                                 

 

Ebből 

          

            

                           
                                                 

Ez az egyenlet megegyezik [17]-ben található egyenlettel. 

 

            

            

                      

         
       

 
              

 

      
 

             
         

 
              

 
 

 

                    

 

         
        

      

  
 
 

         

           

         
 
 

       
 

   
 

A relatív retardáció 
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A számításokból látható, hogy a plexi a nyomatékok tizedét veszi fel, így kicsi a rajta lévő 

feszültség is. Ugyanakkor a relatív retardáció viszonylag nagy, ami azt jelenti, hogy a 

jelenség látható és mérhető.  

A problémát vagy az jelentette, hogy nem sikerült kellően nagy (200 Nm) nyomatékot 

kifejteni, vagy pedig a plexi nem mozdult együtt a tengellyel. A következő konstrukciónál 

a plexit csapszeggel befogattuk és eltávolítottuk a csavart. Kézzel ezáltal lényegesen 

nagyobb nyomatékot tudtunk kifejteni.  

 

27. Ábra: A berendezés működés közben 

 

A kísérlet ekkor sikerült. Előbb megvizsgáltuk polárszűrővel a jelenséget. A világosodás 

valóban létrejött (eredetileg a legsötétebbre állítottuk a mintát). Később pedig a 

beállítások után megmértük oszcilloszkópon a változást.  
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28.  Ábra: A jel terhelés előtt (balra) és terhelés közben (jobbra) 

 

A méréseket az alábbi táblázat tartalmazza: 

u0 u1 Δu 

-196,2 mV -186,8 mV 9,38 mV 

-193,8 mV -184,3 mV 9,5 mV 

 

3.táblázat: Első kísérlet eredményei 

 

A maximálisan mérhető feszültségváltozás 27,5 mV volt. 

 

A következő kísérletnél egy 1 m hosszú karon terheltük a berendezést egy 6 kg-os súllyal.  

 

29.  ábra: A berendezés második prototípusa 
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Több kísérletet is elvégeztünk. A feszültség – nyomaték diagram az alábbi ábrán látható. 

 

30.  ábra: Mérési eredmények 

 

 

Mérési eredmények kiértékelése 

Az eredmény hasonlít az elméleti diagramra. Mindazonáltal ez nem a pontos eredmény, 

ugyanis több hibalehetőség is becsúszhatott. Nem számíthatunk teljes elsötétedésre-

megvilágosodásra, ugyanis 

 a háttérsugárzást nem tudtuk teljesen kizárni 

 a plexi külső felületéről terheléstől függetlenül is verődik vissza fény. Tehát egy 

konstant fényerőre (feszültségre) szuperponálódik rá a jelünk. 

 

A hiba további forrásai lehetnek: 

 

 A fénydióda feszültség-megvilágítás karakterisztikája nem lineáris, hanem 

logaritmikus (a megvilágítás arányos az intenzitással). 
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31. ábra: Dióda feszültség-megvilágítás diagramja [7]  

 

 hajlítás hatása- a terheletlen szerkezetre hajlító nyomatékot raktunk (a tengelyre 

raktuk a súlyt) és a feszültség nem változott, tehát a hajlításból származó 

feszültség elhanyagolható. 

 A használt anyag feszültségoptikai állandója nem biztos, hogy 130 volt. 

Dekorációs célra gyártott plexit használtunk, amibe lehet, hogy adalékanyagokat is 

kevertek. 

 Nem ismerjük a cső gyártás utáni feszültségeit, lehet, hogy a csőben hosszirányú 

feszültség maradt. 

 A vevődiódába olyan fénysugarak is bejuthatnak, amelyek nem sugárirányúak. Ez 

is módosíthatja az átlagos feszültség eloszlását.        

 

Továbbfejlesztési lehetőségek 
 

Vékonyabb réteg alkalmazása 

 Mivel csőben nem volt vékonyabb falvastagságú, ezért át kellene térni a kenhető vagy 

sprézhető bevonatra, mint például a Vishay által kitalált PL-8 folyadék. Ennek 

nyúlásoptikai állandója: K=0,08 

Rugalmassági modolusza: E=2900 MPa 

Poisson tényezője: υ=0,36 [16] 

Az összehasonlítás megkönnyítése érdekében át kell számítanunk a nyúlásoptikai állandót 

feszültségoptikai állandóra. Az (5) és a (10) képletekből. 
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Hook törvénye kéttengelyű feszültségállapotra: 

      
 

     
                                                               

Ezt behelyettesítve az egyenletbe: 

  
 

 

 
     

       

       
 
 

 

 

     
                                                 

Tehát 

  
 

 

 

     
                                                                         

 

Ekkor (38)  képletbe behelyettesítve a feszültségoptikai állandó:  

   
 

      
           

       

            
      

   

        
  

 

Mint látható közel olyan mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a plexi, de a 

feszültségoptikai állandója tized akkora, tehát lényegesen érzékenyebb a plexinél. 

Problémát jelent a tanúsítvány beszerzése, ugyanis a terméknek nincs európai REACH 

besorolása. 

 

Forgás közben vizsgálat  

Egy új konstrukció kialakítása. A mechanikus szerkezetre egy kötéldobot erősítünk. Ha 

arra rakjuk a súlyokat, akkor lassú forgás közben tudjuk vizsgálni a szenzort. Két 

csapágyat használunk, ezáltal a hajlítás hatását is ki tudjuk küszöbölni. 
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32.  ábra: Forgás közbeni vizsgálatra alkalmas konstrukció modellje 

 

 Öregedés  

(kúszás, retardáció) vizsgálata hosszú idő alatt 

A vas visszahúzza a plexit, így a kúszás hatása lényegesen kisebb, mint kis nyomatékok 

esetén. 

 

 

Szenzor megtervezése 

 hajlítás kiküszöbölése 

 optika fix helyen tartása például pontos szereléssel 

 megvilágítás állandóságának biztosítása 

 külső fény zavaró hatásának kizárása burkolással vagy modulált fény 

alkalmazásával 

 Elektronikus rész továbbfejlesztése (pl. erősítő áramkör beépítése a jel könnyebb 

mérhetősége érdekében). 

  

Rúd előfeszítése 

Elő kell feszíteni a rudat, hogy a munkapont a ferde lineáris szakaszra kerüljön. Ekkor a 

szenzor már irányt is képes lesz érzékelni. 
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33.  Ábra: Linearizálás előfeszítéssel 

Összefoglalás 
 

A fejlesztés célja egy iparban is alkalmazható érintésmentes nyomatékmérő szenzor 

fejlesztése volt. Az alkalmazott optikai elv a feszültségoptikai vizsgálatoknál alkalmazott 

optikailag anizotróp anyagok kettőstörésén alapult. Mivel bevonatot nem sikerült 

szereznünk, ezért rugalmas csövet (plexi) használtunk. A mérési eredményekkel sikerült 

az elméletet igazolni. Elméletileg mérésre alkalmas volt a készülék. Ipari mérésre még 

nem használható, de továbbfejlesztéssel lehetőségünk lesz egy újszerű és olcsó 

nyomatékmérő szenzor alkalmazására. A további fejlesztésekhez hozzátartozik a forgás 

közbeni vizsgálat, amivel lehetőségünk lesz statikus nyomatékok mérésére és a 

munkaponti linearizálás, amivel a szenzort irányérzékennyé is tehetjük..    
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